
Falkenbergs 
fotoklubb
Våren 2019

Gillar du att fotografera? Vill du
utvecklas tillsammans med andra
som  också  gör  det?  Vi  träffas
några gånger i månaden och syss-
lar med foto på olika sätt. En del
är  nybörjare,  andra  mer  avance-
rade.

I Falkenbergs fotoklubb ser vi det
personliga mötet med andra foto-
grafer som en möjlighet att kom-
ma vidare i det egna skapandet. I
diskussioner  kring  bilder,  teknik
och  prylar  är  det  många  fråge-
tecken som rätas ut med gemen-
samma  krafter  från  klubbens
medlemmar.

I  Falkenbergs  fotoklubb  är  alla
välkomna - det enda som krävs är
att  du gillar att syssla med foto-
grafi på ett eller annat sätt. Du får
gärna hänga med på några träffar
innan du bestämmer dig för att bli
medlem. 

Välkommen!

Klubbinformation
Medlemsavgift. 

Normal avgift: 300 kr. 
Familj: 400 kr.
Ungdom (till och med 24 år): 150 kr.

Nytt för 2019: Om du vill vara medlem i både Falkenbergs och Halmstads
fotoklubb får du rabatt på medlemsavgiften. Läs mer på vår webbsida om vårt
samarbete kring dubbla avgifter.

Bankgiro: 5599-1905

Swish: 1236716203

Org. nummer: 802508-3547

Ordförande: Christian Thyrsted, hcthyrsted@hotmail.com.

Kassör: Anna-Lena Ekström, info@ninnaphotography.se

Sekreterare: Magnus Karlsson, sekreterare@falkenbergsfotoklubb.se

Mer information: Uppdateringar och mer information om klubben hittar du 
på vår webbplats: http://www.falkenbergsfotoklubb.se
Vi har även en grupp på Facebook där du kan följa klubbens aktiviteter.

Lokaler:  När vi är inomhus håller vi till i ABF:s lokaler,
Lasarettsvägen 11. Alla möten startar kl 18.30 om inget an-
nat anges.

Foto: Ulla Petersson



Program våren 2019
Om inget annat anges hålls våra möten klockan 18.30 i ABF:s lokaler på Lasa-
rettsvägen 11.

Måndag 28 januari
Fotomuseet Olympia
På museet finns olika kameror, tillbehör och bilder från hela 1900-talet. Myck-
et spännande att titta på. Klubben betalar entréavgiften för medlemmar.
Info om anmälan kommer med epost till medlemmar.

Tisdag 5 februari
Analogfoto
Efter besöket på Fotomuseet Olympia kan det passa
med en kväll som handlar om analog fotografering.
Vi som sysslar med det delar med oss av erfarenheter
och kommer med tips till dem som är nyfikna.

Söndag 17 februari
Årsmöte och presentation av klubbmästerskapet
Vi  börjar  med  årsmöte  och  därefter  presenterar  vi  resultatet  av  2018  års
klubbmästerskap. OBS tiden! Söndag 17 februari klockan 16.00

Tisdag 26 februari
Lager i Photoshop
Vi kör en redigeringskväll med fokus på lager i Photoshop. Har du aldrig job-
bat med lager eller bara testat lite är detta kvällen för dig. Lär dig hur du med
enkla medel kan lyfta dina bilder.

Kurser i vinter
Photoshop (nybörjare) – Lördag 12 januari

Lightroom (fortsättning, men vi börjar försiktigt) – Lördag 23 februari

För båda gäller: Tid 10.00 – 15.00. Anmälan senast en vecka i förväg till
Christian Thyrsted:  hcthyrsted@hotmail.com. Ta med dator med program-
vara. 

Studiofoto – Vi kommer ordna möjlighet att ta studiokörkort för den som
vill låna vår studioutrustning. Kontakta Christian om du är intresserad.

Torsdag 14 mars
Kvällsfoto
Vi tar med oss kamerorna och går på en fotopromenad. Reflexer, ficklampor
och stativ kan vara andra bra saker att ta med. Samling vid ABF kl 18.30.

Tisdag 26 mars 
Mobilfoto
Vi utmanar varandra att ta bra bilder med våra mobiler. Två teman kommer att
delas ut. Efter fotograferingen samlas vi inomhus för en digitalcup där kvällens
bilder får tävla mot varandra.

Tisdag 9 april
Teknik: Vad har du i din fotoväska?
Ta med dig något av det du brukar använda när du fotar. Vi delar erfarenheter
och tipsar varandra om olika prylar. Utmärkt tillfälle att lära sig mer om foto-
teknik.

Lördag 27 april
Utmaning - Halmstad
En  utmaning  mellan  oss  och  vår  grann-
klubb  i  söder.  Vi  åker  till  Halmstad  och
fotograferar och Halmstad Fotoklubb åker
till  Falkenberg.  Därefter  bedömer respek-
tive klubbs jurygrupper den andra klubbens
bilder.  Resultatet  som visar  hur  vi  tolkar
varandras  städer  redovisar  vi  i  början  av
hösten.

Torsdag 9 maj
Sumpafallen
Vi åker till Sumpafallens naturreservat och fotograferar. Här finns både vatten,
skog och betesmark. Vi tänkte även använda grillplatsen på lämpligt sätt.

Lördag 25 maj
Köpenhamn
Vi  tar  tåget  tillsammans  till  Köpenhamn  för  att  fotografera  i  vår  närmsta
huvudstad. Om man vill stanna länge eller kort bestämmer man själv, flexibel
hemresa när man tycker det passar. Klubben sponsrar genom att betala en del
av tågbiljetten. Detaljer kommer när det närmar sig.
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